
 

Brande, den 7. september 2018 

 

Fredag den 7. september 2018 kl. 10 - ca.13 

 

Vi mødes på Brande Bibliotek, Centerparken 2, Brande. 

Tilstede:Christian Lagoni, Merete Riber, Maria Frey Sjøblom, Bodil 
Porsdbjerg 

Afbud: Marion Pedersen, Peter Jon Larsen  

Referent: Christian Lagoni 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt 
2. Godkendelse af referat fra mødet den 13. februar. - Godkendt 

http://intra.foreningen-norden.dk/wp-content/uploads/Referat-af-
møde-i-uddannelsesudvalget-13.-februar-2018.pdf 
 

3. Nyt fra skoleområdet. Bodil 
a. Intet nyt – sommerferien, og skolen er lige startet op igen.  
b. Hvordan får vi fortalt lærere om alle de nordiske opgaver, tekster 

osv. Der ligger på nettet.  
c. Maria: Der er rift om lærerne og elevernes tid. BIB kan evt. lave 

materiale med nordisk indhold og sende til andre BIB.  
d. Christian: opfordrer til at Foreningen skal spille på dens styrker. 

Vi har frivillige der kan tage ud og møde skolerne, vise billeder, 
tekster mm.  

e. Maria: Der er rift om lærerne og elevernes tid. Hvis I har noget 
konkret, som skal promoveres kan vi evt. gøre det gennem 
bibliotekernes kontakt til skolerne. Det er dog ikke umiddelbart 
nødvendigt. 

4. Nyt fra Christian – nordjob m.m. 
a. Meget arbejde med Nordjobb over forår og sommer.  
b. Arbejdet med de unge nordiske animatorer (se sidste referat) 

fortsætter i efteråret i samarbejde med Maria (praktikant på 
Foreningen NORDEN)  



c. Vi starter et nyt Interreg projekt op i forbindelse med Nordjobb 
der handler om unge svenske andengenerationsindvandrer der 
skal finde job i Danmark.   

5. Nordisk Litteraturuge 2018. Merete 
a. November – listen med bøger er kommet, teksterne bliver først 

frigivet en måned inden oplæsningen, forlaget vil ikke have det ud 
før.  

b. Der er flere deltagende biblioteker end tidligere.  
c. Biblioteksforeningen kan sende sende en mail/facebookopslag til 

BIB og sikre at de husker litteraturugen. Antallet af deltagende 
folkebiblioteker er stigende. Merete sender oplæg til Maria 

6. Forfatterbesøg 2018.Christian 
a. I år bliver det i og omkring Odense hvor Hanna Gustavsson 

kommer.  
Det bliver fra d 30 sep - 4 oktober 
Det er en udfordring at få skoler til at takke ja til tilbuddet.  

7. Nyt fra Landskontoret, herunder foreningens jubilæum 2019. Peter 
a. Peter tilsendte en redegørelse for aktiviteterne i jubilæumsåret.  
b. Spændende arrangementer.  

8. Nyt fra Biblioteksområdet. Maria 
a. Fokus på fake news og debat. Fokus på læsning – der er for 

mange der læser for lidt.  
b. Danmarks Biblioteksforening burde sidde i repræsentantskabet i 

Foreningen NORDEN – måske er det ikke så relevant i et 
arbejdende udvalgt. Således vil Danmarks Biblioteksforening ville 
blive bedre inddraget i Foreningen NORDEN, ligesom Foreningen 
NORDEN vil være mere synlig til Biblioteksforeningens arbejde. 
Der er allerede et tæt nordisk samarbejde mellem 
biblioteksforeningerne, men med Foreningen Norden vil det 
nordiske samarbejde kunne optimeres. 

c. BIB området er trængt på budgetter.  
9. Sprogudvalget. Marion 

a. Udskudt til næste møde (intet nyt)  
10. Eventuelt og dato for næste møde (2019) 

a. Bodil: Venskabsbysamarbejdet går ikke godt i hendes kommune. 
Men hun har fundet en tidligere bekendt igennem Nordennu.  

b. Maria: Venskabsbysamarbejdet fungerer godt i Ålborg.  
c. Næste møde d. 7 februar 2019 kl. 10-13, Brande  

 

 
 

 


